REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin opracowany na podstawie:
1. art. 22ae ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 811).

§2
1. Podręczniki do Edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej są
własnością Szkoły.
2. Uczniowie klas I - III otrzymują darmowe podręczniki do korzystania w szkole i w domu.
3. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w/w podręczniki są używane w szkole przez okres 3 lat.
4. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego.
5. Uczniowie klas I – III otrzymają podręczniki od wychowawcy, po zapoznaniu się z regulaminem
i pisemnym potwierdzeniu odbioru przez rodzica/ opiekuna prawnego na załączniku.
6. Po opracowaniu każdej części podręcznika, zostaje on przekazany przez wychowawcę
do biblioteki szkolnej.
7. Zwrot ostatniej części podręcznika nastąpi w przedostatnim tygodniu roku szkolnego.
Uczeń oddaje podręcznik swojemu wychowawcy.
8. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia:
1) brak stron,
2) popisane, porysowane strony,
3) poplamione strony,
4) podarte strony,
5) podarte strony,
6) zalany podręcznik,
7) inne, utrudniające dalsze użytkowanie.
9. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić u wychowawcy.
Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/ opiekun prawny dziecka,
wpłacając wartość podręcznika w sekretariacie szkoły.
10. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić
u wychowawcy. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/opiekun
prawny dziecka, wypłacając wartość podręcznika w sekretariacie szkoły.
11. Zasady zdawania podręczników:
1) w przypadku stwierdzenia w/w zniszczeń lub niezwrócenia podręcznika, rodzic/ opiekun prawny
dziecka zobowiązany jest uiścić kwotę wartości podręcznika.
12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do oddania do biblioteki wszystkich wypożyczonych
podręczników.
13. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice
obowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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